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आजोबा वतृ्तपत्राचां वाचन करण्यास बसले.  



मग तयाांनी आपल्या णखशातून काहीतरी काढलां.  

“हे काय आहे, आजोबा?” जॉनीने ववचारलां.  
“ही माझी नवी काच आहे, वाचण्यासाठी,” 
आजोबा म्हिाले. “याच्यामळेु माझ्या म्हाताऱ्या 
डोळयाांना बऱ्यापकैी स्पष्ट ददसतां.” 
“पि हे काम कसां करतां?” कुतहूल वाटून 
जेस्सीने ववचारलां.  



“या काचेतनू अक्षरां मोठी ददसतात,” 
आजोबा ततला म्हिाले.  
आजोबाांनी काच एका शब्दावर धरली. 
काचेतनू पादहल्यावर तो शब्द असा 
ददसला : 

मोठा आजोबा  

“व्वा!” जॉनी म्हिाला. “मीसदु्धा करून बघ,ू 
आजोबा? प्लीज?”  
जॉनीने काच हातात घेतली आणि ती एका 
शब्दावर धरली.  

काचेतनू तो शब्द एवढा मोठा ददस ूलागला : 



“बघा!” जॉनी म्हिाला. 
“या काचेतनू माझा अांगठासदु्धा मोठा 
ददसतोय!”  

“आता मी धरू काच माझ्या हातात, 
आजोबा?” जेस्सीने ववचारलां. “प्लीज?” 



जेस्सीनेसदु्धा ती काच 
आपल्या अांगठ्यावर धरली. 
काचेतनू ततचा अांगठा हा 
असा ददस ूलागला :   

मग ततने काच आजोबाांच्या वतृ्तपत्रावर 
धरली.  

ततने काच तयातील एका चचत्रावर नेली.  
आणि ततला त ेचचत्र असां ददस ूलागलां : 



“हे चचत्र पिूण काळां नाहीये!” जेस्सी म्हिाली. 
“त ेकाळया काळया दठपकयाांनी बनलांय!” 

आजोबाांनी आपली काच परत घेतली.  
“दठपके कुठे नाहीसे झाले, आजोबा?” जेस्सीने 
ववचारलां.  
आजोबा हस ूलागले.  



“दठपके अजून ततथेच आहेत,” त ेततला 
म्हिाल.े  
“पि त ेखूप लहान लहान आहेत. त े
ददसण्यासाठी तमु्हाला त ेमोठे करावे 
लागतील.”  
“मोठां करायचां? म्हिज?े” जॉनीने 
ववचारलां.  
“तचे तर केलांत ना आता तुम्ही,” 
आजोबा म्हिाल.े  
“ही काच वस्त ूमोठ्या करून दाखवतां. 
माझी ही काच म्हिजे एक भ ांग आहे.” 



“माझ्याकड ेअसां एक भ ांग असतां तर!” 
जॉनी म्हिाला. 
“माझ्याकडपेि असां एक भ ांग असतां तर!” 
जेस्सी म्हिाली. 
“आता तमु्ही दोघां बाहेर खळेायला जा बघ.ू 
मला पेपर वाचायचाय,” आजोबा म्हिाले.   



मग जॉनी आणि जेस्सी बाहेर 
जाऊन गवतावर बसले. 
“तलुा काय वाटतां, गवत खरोखरच 
दहरवां असतां का?” जेस्सीने ववचारलां. 
“की तयावरसदु्धा दहरवे दहरवे दठपके 
असतात?” 

जॉनी पट्कन उठला. 
“आजोबा आपल्याला तयाांचां भ ांग देतात का 
बघ,ू” तो म्हिाला.  

“मग आपल्याला शोधून काढता येईल!”  
आजोबाांना ववचारायला त ेघरात पळाले. 



पि आजोबा तयाांना म्हिाले,  

“तयासाठी तमु्हाला भ ांग वापरायची 
गरज नाही.  

मी तमु्हाला साांग ूशकतो.  

गवत खरोखरच दहरवां असतां.  

आता तमु्ही दोघां बाहेर जाऊन खेळा. 
मला पेपर वाचायचाय.” 

जेस्सी आणि जॉनी पनु्हा बाहेर 
गवतावर जाऊन बसले.  
यावेळी त ेथोडी बबजस्कटां खाऊ 
लागल.े  
“ती माशी बघ!” जेस्सी म्हिाली.  

“नेमकां  काय करतये ती? 
माझ्या बबजस्कटाचा चुरा खातेय का?”  



“आपल्याकड ेएक भ ांग असायला पादहजे होतां,” 
जॉनी म्हिाला. 
“कदाचचत आजोबा थोड्या वेळासाठी देतील 
आपल्याला तयाांचां भ ांग,” जसे्सी म्हिाली.  

त ेपनु्हा घरात पळाले. 
“आजोबा,” जॉनी म्हिाला, 
“एक माशी बसलीय गवतात. ती काय करतये 
हे आम्हाला बघायचांय. प्लीज, तमुचां भ ांग 
द्याल आम्हाला, एकदाच बघायला? प्लीज?” 
“अच्छा, तमु्ही तया माशीवर हेरचगरी करिार 
तर!” आजोबा म्हिाले. 
“बरां, हे घ्या भ ांग. पि लवकर परत आिून 
द्या.” 



मग जॉनीने भ ांग माशीवर धरलां. 
जेस्सीनेसदु्धा तयातनू बतघतलां. 
तयाांना असां दृश्य ददसलां : 



“ती माझ्या बबजस्कटाचा चुरा खातये,” 
जेस्सी म्हिाली.  
“मला तर माशीचा डोळासदु्धा 
ददसतोय!” जॉनी म्हिाला.  

“जॉनी! जेस्सी!” 
आजोबाांनी हाक ददली.  

“माझां भ ांग द्या पाहू मला”. 
“हो आलो, आजोबा,” जॉनी म्हिाला.  
“माशी बबजस्कट खात होती!” 
“व्वा, छान!” आजोबा म्हिाले.  

“आणि आता मी पेपर वाचतो.  

तुम्ही बाहेर जा  

आणि खेळा.” 



मग जेस्सीने हाक ददली, “जॉनी! इथे ये! 
हे बघ!”  
जेस्सी एका मधमाशीकड ेबघत होती. 
मधमाशी फुलावर बसली होती.  



“मधमाशीसदु्धा खातये का, काय वाटतां?” 
ततने ववचारलां. 
“माझ्याकड ेभ ांग असतां तर बरां झालां 
असतां,” जॉनी म्हिाला.  
“आपि आजोबाांकड ेभ ांग माग,ू फक्त एकदाच 
बघायला.” 
मग त ेपनु्हा घरात पळाल.े 

“आजोबा,” जेस्सी म्हिाली. 
“एक मधमाशी बसलीय फुलावर.  

ती काय करतये हे बघायचांय आम्हाला. 
प्लीज, तमुचां भ ांग द्याल,  

फक्त एकदाच बघायला? प्लीज?” “ 



“मला वाटतां, आज काही मला पेपर वाचायला 
भमळिार नाही,” आजोबा म्हिाले. 
“हे घ्या भ ांग.  

तमुच्या मधमाशीला बघा.  

मी थोडावेळ फफरून येतो.  

पि लांचच्या वेळेला मला भ ांग परत पादहजे.” 

मधमाशी अजूनही तया फुलावरच होती. 
“बघ, जेस्सी,” जॉनी म्हिाला. 
“फुलाकड ेबघ.” 
तयाांना भ ांगातनू असां दृश्य ददसलां :  



“अरे बापरे, या फुलावर तर खूप सारे 
वपवळे कि आहेत!” जेस्सी म्हिाली.  
“मधमाशीच्या पायाांनासुद्धा हे वपवळे 
कि चचकटलेयत!” जॉनी म्हिाला.  
“काय करिार ती तयाांचां?  

मग मलुाांनी मधमाशीकड ेबतघतलां. 
मधमाशी काय काम करतये, हे तयाांना 
ददस ूलागलां : 



मग तयाांनी मधमाशीला पनु्हा भ ांगातनू 
पादहलां. 
तयाांना असां दृश्य ददसलां : 

“मला मधमाशीचा गडुघा ददसतोय!” 
जॉनी म्हिाला. 
“बघ तसूदु्धा!” 
पि तेवढ्यात मधमाशी उडून गेली.   



“लांचपयतं भ ांग आपल्याचकड ेअसेल,” 
जेस्सी म्हिाली. 
“कदाचचत माशी पनु्हा येईल थोड्या वेळाने.” 
त ेगवतात माशी शोधू लागले. 
पि तयाांना काही ती सापडली नाही. 
पि जॉनीला वेगळांच काहीतरी सापडलां.  

“ही बघ मुांगी!” तयाने जेस्सीला हाक 
मारली.  
तयाांनी भ ांगातनू मुांगीकड ेपादहले.  



मुांगी एका छोट्याशा टेकाडावर चढत होती. 
तया टेकडीच्या वर  
एक छोटां  ोक होतां.  
मुांगी तया  ोकातनू खाली गेली.  

“बघ!” जॉनी म्हिाला. 
“पनु्हा बाहेर येतेय ती. हे  ोक 
म्हिजे ततच्या घराचां दार आहे.” 
मुांगी टेकाडावरून खाली उतरली. 
मग ती दरू तनघून गेली.  



थोड्या वेळाने तयाांना मुांगी पनु्हा टेकडी चढताना 
ददसली. 
“बघ, जॉनी,” जेस्सी म्हिाली. 
“मुांगीच्या तोंडात बबजस्कटाचा तकुडा आहे!  

काय करिार ती या तकुड्याचां?” 

भ ांगातनू तयाांना असां दृश्य ददसलां : 



मुांगी टेकडीवर चढून आपल्या घराच्या 
दरवाजात गेली. 
तेवढ्यात ततचा बबजस्कटचा तकुडा 
तनसटून टेकडीवरून खाली पडला.  
मुांगी पनु्हा खाली उतरली आणि  
बबजस्कटचा तकुडा घेऊन  
पनु्हा टेकडी चढू लागली.  
वर गेल्यावर पनु्हा बबजस्कटचा तकुडा 
खाली पडला!  

“काय बघताय तमु्ही दोघां?” 
आजोबाांनी ववचारलां. 
“मुांगीला बबजस्कटचा तकुडा ततच्या 
घरात नेऊन ठेवायचाय,” जसे्सी 
म्हिाली.  
“तमु्ही पि बघा, आजोबा!” 
मग आजोबासदु्धा खाली बसनू बघ ू
लागल.े  



“काय बघताय तमु्ही सगळे?” आईने 
ववचारलां. 
“लांचची वेळ झालीय!” 
“अगां आई,” जेस्सी म्हिाली. “हे बघ 
आधी! मुांगी पनु्हा टेकडीवर चढू 
लागलीय!” 
मग आईसदु्धा खाली बसनू बघ ूलागली.   

तयाांनी मुांगीला बबजस्कटचा तकुडा 
टेकडीवर नेताना पादहलां.  
यावेळी ती बबजस्कटचा तकुडा थेट 
आपल्या घरात घेऊन गेली.  



“शाब्बास!” जॉनी म्हिाला. 
“यावेळी मुांगीने करून 
दाखवलां. आता ती लांच घेऊ 
शकेल!”  
मग आई म्हिाली, 
“आणि आपिसदु्धा आपला 
लांच घेऊ. चला बरां!” 

“आजोबा,” जॉनी म्हिाला. 
“प्लीज, लांचनांतर आम्हाला भ ांग द्याल का 
पनु्हा?” 
“प्लीज, आजोबा?” जेस्सी म्हिाली. 
“आम्हाला आिखी मुांग्या बघायच्या 
आहेत.” 



“नाही,” आजोबा म्हिाले. 
“आता पनु्हा भ ांग भमळिार नाही 
तुम्हाला. मला गरज लागेल तयाची.”  
जेस्सीला फार वाईट वाटलां. 
जॉनीलासदु्धा!  
“फक्त एकदाच द्या ना बघायला, 
आजोबा?” तो काकुळतीला येऊन 
म्हिाला. 
“नाही,” आजोबा म्हिाले.  

मग सगळे जेवायला बसले. 
तेवढ्यात जेस्सीला टेबलवर 
ततच्यासाठी आिलेला एक 
खोका ददसला.  
जॉनीलाही तयाच्यासाठी 
आिलेला एक खोका ददसला.  



“चला, उघडा तयाांना,” 
आजोबा म्हिाले.  

जॉनीने आपला खोका उघडला. 

भ ांग! 
“अरे व्वा!” जॉनी म्हिाला. “फकती 
मस्त!” 



जेस्सीनेसदु्धा आपला खोका उघडला. 

भ ांग! 
“फकती छान, आजोबा!” जेस्सी 
म्हिाली. 

आनांदाने तयाांनी आजोबाांना भमठी 
मारली.  
“आई!” जेस्सी म्हिाली. “आता 
आम्ही तलुा माशीचा डोळा दाखव ू
शकतो!” 
“आणि मधमाशीचा गडुघासदु्धा!” 
जॉनी म्हिाला.  



“चला, आता मी शाांतपिे माझा पेपर 
वाचू शकतो!” आजोबा म्हिाल.े  

समाप्त  


